ESTÁGIOS

somos
E.P.V.

Olá, eu sou o João Ferreira, ex-aluno da
Escola Profissional de Vouzela (EPV). A EPV
mudou a minha vida, tanto a nível pessoal
como profissional. Quando me inscrevi ainda não conhecia a escola e os meus colegas
diziam-me que era uma boa oportunidade
para iniciar o meu sonho. Diziam-me também que seria uma boa oportunidade para
o meu futuro. Ajudaram-me na integração
e todos os meus receios foram ultrapassados, logo na primeira semana. Agradeço
a todos os que me apoiaram, considero-os como meus 2º pais. Não foi um mar
de rosas: Levei na cabeça quando estava
errado, assim como também fui elogiado
quando mereci. Diverti-me, aprendi coisas
novas, ensinaram-me a crescer e a ser a
pessoa que sou hoje. Tive o privilégio de
conhecer pessoas incríveis, que levo para
a vida, assim como alguns professores que
ainda hoje são meus amigos e sempre que
precisar, sei que estarão lá para me ajudarem a superar as minhas dificuldades. Tive
oportunidades únicas, mas também me
esforcei muito. Logo no 1ºano fui estagiar
para um dos melhores hotéis das Termas de
São Pedro do Sul, no Hotel do Parque. No
meu 2ºano, fui para França, realizei o meu
estágio na cidade de Bordéus, através do
Programa ERASMUS+, no Restaurante Le
Croc Loup, onde também evolui muito, e foi
uma das melhores experiências que a vida
me proporcionou. No meu último ano, realizei uma Prova de Aptidão Profissional (PAP)
sobre Cozinha Tradicional Portuguesa onde
a minha Diretora de Turma, Edite Tavares,
a Coordenadora de Curso, Maria Cunha e
o Professor Orientador, João Fernandes se
disponibilizaram em tudo o que puderam
para me ajudar. Consegui evoluir a cada dia
que passava. Realizei o meu último estágio
em Porto Santo, no Pestana Porto Santo
e Pestana Colombos, onde logo ao fim do
estágio fiquei a trabalhar. A experiência foi
tão boa que este ano tenciono regressar!
Quando voltei decidi continuar os estudos
e estou a frequentar a Escola Superior de
Turismo e Hotelaria de Seia, pertencente
ao Instituto Politécnico da Guarda (IPG).
Neste momento estou a acabar o 1ºano de
Tesp-Curso Técnico Superior Profissional
de Cozinha e Produção Alimentar. Uma
das coisas que mais me motiva é evoluir.
Se tiveres oportunidade de vir para a EPV,
não hesites! Agarra-a e aproveita-a, para
seres uma pessoa melhor, para teres um
futuro profissional e para realizares o teu
sonho! A EPV ajuda-te, tu só tens de saber
aproveitar!
João Ferreira

o meu filho é EPV
Margarida Fernandes, 10ºA
Olá, o meu nome é Margarida e estudo
na EPV há 2 anos. Estou a gostar muito da escola, dos professores, e sei que
quando acabar o curso vou ter muitas
oportunidades de emprego! É por isso
que a escola é a melhor, pois oferece-nos uma formação de qualidade e um
futuro garantido!!

Devo agradecer à escola profissional de
Vouzela por tudo o que fez por mim. Foram dos melhores 3 anos da minha vida.
E nestes 3 anos aprendi não só a área da
manutenção industrial, como também fiz
amizades que irei levar para a vida. Devo
agradecer a oportunidade que a escola
me deu em ir estagiar durante 2 meses
para a Irlanda do Norte. E devo também
um agradecimento a todos os professores
que me acompanharam ao longo deste
percurso e em especial ao Eng.º José
Silva por me ter dado apoio não só nas
aulas mas também no período da Prova
de Aptidão Profissional e no Estágio. Deixo
aqui, também, um agradecimento a todas
as pessoas da escola que fizeram destes
3 anos, dos melhores anos de todo o meu
percurso escolar.
Fábio Ferreira

Ricardo Rocha, 2ºC
Eu estou a gostar muito da minha experiência na EPV! Fiz novas amizades e participei
em algumas atividades feitas pela escola
ao longo do ano. A EPV tem excelentes condições e um ambiente fantástico!

Mariana Oliveira, Francisca Jesus, Márcia Barros, Helena Marques,
Bárbara Duarte e Vitória Sousa, 10ºC
A EPV é muito fixe!!
Os professores são simpáticos e preocupam-se connosco. Gostamos muito do
nosso curso. A matéria é interessante
mas o que gostamos mesmo é quando
podemos pôr em prática os conhecimentos. Nós estamos no 10ºano do curso de
Técnico de Massagem de Estática e Bem-Estar e como tal ainda não podemos ter
Formação em Contexto de Trabalho (estágio), mas foi-nos possível, ao longo do
ano, participar em alguns eventos que

Chamo-me Marília Ferreira e sou mãe
da Sandra Rodrigues.
Esta aventura na E.P.V começou há quatro anos, quando a Sandra ingressou
num curso vocacional de hotelaria, onde
foi muito bem recebida.
Desde então a Sandra tem vindo a evoluir positivamente, ingressando este ano
no programa Erasmus+, tendo como
destino a Grécia, onde se encontra há
quase um mês.
Este programa, além de ser uma óptima aprendizagem a nível profissional, é
também uma enriquecedora experiência de vida, proporcionada pela EPV.
Durante estes quatro anos, não tenho
nada a apontar de negativo em relação
a esta escola que tão bem a acolheu,
muito pelo contrário, em todas as alturas que a Sandra necessitou de ajuda,
todos estavam prontos a ajudar. Sempre que me dirigi há escola também eu
fui muito bem recebida, o que agradeço
a todos.
Tenho a agradecer em especial, à diretora de turma Ana Guimarães, que
sempre me disponibilizou o seu tempo
e atenção com uma enorme simpatia,
bem como ao diretor da escola, Dr. José
Lino.
Aconselho, sem dúvida, a E.P.V., a todos
os que queiram ter um futuro melhor.

Miguel Silva, 2ºA
Eu escolhi a Escola Profissional de Vouzela para tirar um curso profissional de
pastelaria, pois era o curso que eu queria!
Aconselho a EPV a todos os que queiram
tirar um curso profissional pois a escola
é fantástica!! Gosto muito dos professores, das condições e do ambiente desta
escola!!!

nos permitiram praticar e alargar ainda
mais os nossos conhecimentos, como as
divulgações do nosso curso, a visita à Exponor, a participação em atividades experimentais e o “dia aberto” da massagem
que criámos nos mês de maio, na EPV.
Para além de tudo isso, também gostámos de participar em actividade, da escola, como o Festival das Sopas.

Olá chamo-me Sandra Rodrigues, tenho
17 anos e sou de Oliveira de Frades!
Entrei na escola profissional de Vouzela
há quatro anos, onde tirei o curso vocacional de hotelaria. Neste momento estou no Curso Profissional de Cozinha e
Pastelaria a frequentar o 2º ano e a fazer
estágio, fora do país, ao abrigo do programa Erasmus +. O meu destino foi a
Grécia, onde estou há um mês, mas que
tem vindo a ser uma aprendizagem muito positiva, quer a nível profissional, quer
pessoal.
Quando entrei para esta escola fui muito
bem recebida pelos professores, funcionários e colegas, é uma escola com bastantes atividades e com boas condições.
Nesta escola, como em todas as outras,
temos professores, mas que, além disso,
são amigos aos quais agradeço desde já.
Agradeço, com especial atenção à minha
diretora de turma Ana Guimarães, por
me ter ajudado em tudo, à minha professora de Serviços de Cozinha Maria Cunha
e também à professora Sandra Nogueira.
Aconselho a todos os estudantes que
queiram ter um futuro melhor, a inscreverem-se na E.P.V!
Sandra Rodrigues

Andreia Ribeiro, 2ºA
Olá, eu sou a Andreia e estou a frequentar
o curso vocacional de hotelaria. Mudar-me para a EPV foi a melhor coisa que
eu fiz, pois as aulas práticas são muito
boas. Aprendemos muito e os professores são espetaculares, estando sempre
presentes para nos apoiarem em tudo o
que precisarmos!
A EPV, quando promete, cumpre, pois
já recebemos os computadores que nos
tinham prometido! Obrigada! A EPV é a
melhor escola que podes ter!

Cristina Oliveira, 10ºA
É o terceiro ano que estou nesta escola e
estou muito feliz com a minha escolha!
Escolhi o curso de Técnico de Restaurante/Bar e estou a adorar! Os professores
são fantásticos! Um muito obrigada ao
professor João Miranda e à excelente
diretora de turma, a professora Sabrina
Oliveira. Aconselho todos a virem estudar
para a Escola Profissional de Vouzela.
Obrigada EPV!!!

“

resas
a vo z das emp
Eng.º Paulo Abrunhosa
Ferrovial Serviços S.A.

Na comunicação efetuada diariamente com os três estagiários da Escola Profissional
de Vouzela apercebo-me que, apesar da tenra idade, existe neles um princípio, que
entendo ser fundamental na sociedade atual e que tem vindo a declinar: Educação
e Respeito, em suma, humildade. Considerando serem estes os pilares para uma
aprendizagem contínua ao logo da vida, é com extrema simplicidade que lhes são
orientadas tarefas envolvendo um grau de conhecimento expectável para o nível
escolar que detêm.
Considerando o supracitado, se a conduta educacional e proativa se mantiver ao
longo dos anos, têm as bases para serem excelentes profissionais.
Sendo conhecedor da realidade do ensino atual, resta-me felicitar o corpo docente
que formou “tais” estagiários, fazendo votos para que continuem a angariar forças,
de modo a que nos momentos adversos saibam gerir a linda idade.”

“

ESTÁGIOS ERASMUS
Pela terceira vez, a nossa escola participou no programa de mobilidade europeia Erasmus+,
proporcionando aos alunos experiências de trabalho noutros países. Após a candidatura e
seleção, entre março e abril, vinte alunos do segundo e terceiro anos dos cursos de nível IV
iniciaram, em abril, as práticas em contexto de trabalho em empresas em Espanha, França,
Alemanha, Itália, Grécia, Irlanda e Irlanda do Norte.
Estes estágios contemplam, numa primeira fase, uma familiarização com a língua, com
o país e com a entidade de acolhimento, iniciando posteriormente o trabalho. Existe um
representante local da empresa que medeia estes estágios, que os alunos podem contactar
sempre que necessitem e para que nunca se sintam desacompanhados. Os alojamentos e
as entidades de acolhimento são criteriosamente selecionados, de forma a proporcionarem
a melhor experiência possível. Este ano, os alunos contaram novamente com o acompanhamento dos professores durante 5 dias, nos países de acolhimento. Este projeto privilegia a
possibilidade de dar a conhecer realidades e práticas diferentes.

Bordéus,
França

Nuno Maneca
Soveco, Viseu

A nossa Empresa, Soveco Viseu, coopera com a Escola Profissional de Vouzela no
que concerne os estágios dos seus alunos. Estes estagiários são pessoas educadas, respeitadoras, humildes, demonstrando empenho e vontade de aprender e
desenvolver os seus conhecimentos. Evidenciam muitas capacidades e um bom
nível de conhecimentos, pelo que a sua prestação é bastante positiva. Por aqui já
realizaram estágio vários alunos desta Escola, havendo, inclusive, um ex -aluno
que faz parte desta equipa, há alguns anos. Todos eles têm sabido dignificar o
nome da Escola e dos seus professores. Tem sido gratificante esta parceria e espero que no futuro possamos continuar a colaborar no sentido de proporcionar a
estes jovens o desenvolvimento das suas potencialidades na área que abraçaram.”

“
“

Eng.º José Leite,
2M, responsável pelos estagiários
João Lima e Diogo Carvalheira

Rethy

mno,
C
Grécia reta

Belfast,
Irlanda do Norte

O estágio realizado pelos alunos da Escola Profissional de Vouzela está a exceder
as expetativas inicialmente delineadas aquando do seu planeamento.
O nível de conhecimentos evidenciado pelos estagiários, o comportamento, a
educação e a forma como sempre acatam todas as solicitações, enaltecem o trabalho da Escola Profissional de Vouzela enquanto entidade formadora de futuros
profissionais.”
Arezzo,
Itália

Ferreira,
gerente da Chip 7, Vouzela e Oliv. Frades

“A EPV é uma escola já muito conhecida, no concelho e fora dele, pela qualidade
dos profissionais que coloca no mercado. A nossa empresa começou a acolher estagiários da área de comércio, no passado ano letivo e repetiu este ano, pelo bom desempenho dos alunos. Estas experiências de formação em contexto de trabalho são
muito úteis por proporcionarem aos formandos uma aprendizagem mais completa,
em ambiente real e também por permitirem às empresas fazerem uma reflexão
sobre os seus processos, procedimentos e métodos.”

Berlim
a
Alemanh

“

Milo, um cavalheiro simpático, cuidadoso, atento aos clientes e às suas
necessidades, sempre pontual. Toda a
gente o ama.
Ele nunca diz que não, mesmo que ele
não tenha percebido, ele diz sempre
“Sim”.
A sala está a brilhar quando ele sai do
turno. A precisão é o seu ponto forte.
Profissional! Tenta pedir-lhe qualquer
cocktail, ele está preparado. Grande
Milo, vamos sentir a tua falta quando
voltares para Portugal.
Pasticceria Café Paris - Arezzo, Itália

Canárias
Espanha

Cork,
Irlanda

